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LIÇÃO 1 
Quando Orar, Pense Em Deus 

 
Nesta Lição Estudará... 
Deus Ensina-nos a orar 
Deus é Bom 
Deus Ama-nos 
Deus é o Nosso Pai 
Deus Tem Todo o Poder 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Pensar em Deus quando orar. 
Orar com a certeza de que Deus o ama e quer o melhor para si. 
 
DEUS ENSINA-NOS A ORAR 
     Nunca lhe pareceu haver pessoas que, quando oram, são imediatamente atendidas, ao passo que 
muitas das suas orações ficam sem resposta? Ou que para alguns é tão fácil falar com Deus, enquanto 
que para si é tão difícil saber o que dizer? Ou que por vezes sente a presença de Deus e outras vezes é 
como se falasse para uma parede? Provavelmente, não haverá nenhum cristão que não tenha feito 
essas perguntas a si próprio. 
     Os próprios discípulos de Jesus tiveram problemas com a oração. sabiam da sua importância na 
vida de Jesus e das respostas admiráveis às Suas preces. Por isso, pediram-Lhe: “... Senhor, ensina-nos 
a orar...” (Lucas 11:1). 
     Ao estudarmos este curso, que seja essa a nossa oração. Deus quer responder a esta vossa oração. 
De facto, é Ele quem nos dá o desejo de orar. 
     Quando nos criou, Deus colocou em nós algo que nos leva a procurá-Lo. Compreendemos que 
necessitamos de um poder superior ao nosso que nos resolva os problemas, nos proteja e nos supra as 
necessidades. Procuramos ajuda no campo sobrenatural. Sentimos a necessidade de adorar, honrar e 
servir algum ser sobrenatural. 
     Quão importante é dirigir esta adoração para a pessoa certa – Aquele que nos criou, Deus! Só 
então, alcançamos a profunda satisfação que Ele quer que gozemos. Deus criou-nos com capacidade 
de dialogar com Ele para Ele nos falar e ajudar. A vida só é completa com esta comunhão com Ele. 
     Deus convida-nos a ir até Ele em oração e apresentar-Lhe as nossas necessidades. Pensemos nisto 
– Aquele que criou o mundo e tudo o que há, o Senhor e Soberano do Universo quer falar connosco. 
Ele criou-nos, compreende-nos, ama-nos e quer ajudar-nos. Mais do que uma vez no livro que nos deu  
– a Bíblia Sagrada – convida-nos a levar-Lhe os problemas e a falar com Ele. A oração é isso – falar 
com Deus. Ele diz: “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não 
sabes” (Jeremias 33:3). 
     Pode ter a certeza de que Deus o vai ensinar enquanto estuda e põe em prática o que a Bíblia 
ensina sobre a oração. O Título de cada lição deste curso apresenta-lhe um princípio bíblico, uma 
regra simples que o ajudará quando orar. Cada lição está recheada de sugestões práticas quanto à sua 
aplicação. O princípio desta lição – pensar em Deus quando orar – é Jesus quem o ensina. Se 
seguirmos o modelo que nos deu, começaremos as nossas orações reconhecendo quem é Deus, 
honrando-O e orando para que se cumpra a Sua vontade. “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Terra 
como no céu” (Mateus 6:9-10). 

Para Fazer 
 
1 Reflicta sobre Lucas 11:1 e Jeremias 33:3. Como planeia aplicar estes versículos durante o 

estudo do curso? 
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2 Leia agora o índice. Assinale com √ aquilo que já pratica quando ora. Escreva um sinal (X) 
ao lado do que precisa melhorar. 

 
3 Qual o princípio bíblico que encontra no título desta lição? Quem o ensinou?    
 
             
 
4 Geralmente, quando ora, em quem pensa? 

a) Em Deus – quem Ele é, o que fez por si, o que Ele quer que faça. 
b) Em si próprio – nos seus problemas, no que deseja que Deus faça por si. 

 
     Sugiro-lhe que fale agora com Deus sobre o que Ele lhe quer ensinar neste curso. 
 
DEUS É BOM 
     Quando falamos com alguém, não pensamos só em nós e nas nossas necessidades. Pensamos 
primeiro no outro – quem ele é, o que faz, o que ele é para nós. A primeira lição sobre a oração eficaz 
consiste em aplicar este mesmo princípio quando falamos com Deus. De facto, essa é uma parte 
básica da oração. Adorar significa reconhecer a excelência do valor de Deus. 
     Primeiro, reconhecemos que Deus é bom Ele quer livrar-nos do que provoca sofrimento. 
     Quer abençoar-nos, tornar-nos felizes e saudáveis e ajudar-nos a viver uma vida boa e útil. Pensar 
na bondade de Deus é juntarmo-nos ao salmista: 
 
"Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. 
Servi ao Senhor com alegria; e apresentai-vos a ele com canto. 
Sabei que o Senhor é Deus: foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. 
Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos: louvai-o e bendizei o seu nome. 
Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade estende-se de geração em 
geração.” (Salmo 100). 
 

Para Fazer 
 
5 Reflicta sobre o Salmo 100. Nele estão as respostas às seguintes perguntas: 
 a) Quem deve cantar ao Senhor? (v.1) 
 b) Como nos devemos apresentar? (v.2) 
 c) Do que nos devemos lembrar? (v.3) 
 d) Qual deve ser a nossa actividade ao adorar Deus? (4) 
 e) Que nos ensina o versículo 5 sobre Deus? 
 
     Se conhece algum hino de louvor, cante-o a Deus. 
 
DEUS AMA-NOS 
     Deus ama-o a si e a mim. A Sua natureza é o amor. O Pai enviou o Seu Filho Jesus Cristo ao 
mundo para: 1) nos falar do Seu amor; 2) demonstrar esse amor na Sua vida e morte por nós; 3) 
possibilitar-nos estar com Ele e gozar o Seu amor para sempre. Jesus disse: 
 
“Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). 
 
     Porque Deus é amor, estabeleceu certos padrões no mundo que criou. A Bíblia, mostra-nos o bem 
e o mal e ajuda-nos a conhecer o bem. Sendo Ele dono do Universo, julga-nos pelo que fazemos, 
recompensando quem pratica o bem e punindo os que fazem o mal. Infelizmente, todos praticámos o 
mal e fomos condenados à separação eterna de Deus. Essa sentença seria executada a não ser que 
houvesse um meio de salvação. 
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     E havia um meio! Deus amou-nos tanto que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos substituir. 
Jesus amou-nos também e morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou e voltou ao Céu. Um dia virá de 
novo para fazer reinar o bem neste mundo. 
 
“... eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância” (João 10:10). 
 
     Ao orarmos, pensando que Deus nos ama, queremos agradecer-Lhe. Lamentamos o mal que 
fizemos e pedimos-Lhe perdão e ajuda para fazer o que é justo. 
 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de 
toda a injustiça” (1 João 1:9). 

Para Fazer 
 
6 Reflicta sobre João 3:16. Que prova temos do amor de Deus?      
 
             
 
7 Como somos perdoados dos nossos pecados?        
 
             
 
DEUS É O NOSSO PAI 
     Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus torna-Se o nosso Pai e faz mais do que apenas nos 
adoptar. Envia o Seu Espírito Santo para viver em nós dando-nos uma nova natureza e fazendo-nos 
Seus filhos. Jesus ensina-nos a chamar Pai a Deus quando oramos, tal como Ele fazia. Pense no que 
significa podermos chamar Pai ao Criador do Universo! Podemos ir a Ele em qualquer momento e 
pedir ao nosso Pai Celeste tudo o que necessitamos. Jesus diz que o Pai nos ama e quer suprir as 
nossas necessidades. 
 
“Pois o mesmo Pai vos ama” (João 16:27). 
 
“... Não andeis cuidadosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de 
beber... Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai 
celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?” (Mateus 6: 25-26). 
 
“E se vocês, que são pecadores, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, porventura não dará muito 
mais o vosso Pai do céu coisas boas a quem lhas pedir?” (Mateus 7:11*). 
 
     A nossa parte é apenas Pedir a Deus o que precisamos. Esta é uma parte importante da oração. 
Pedimos e Ele prometeu responder. Não tenhamos medo de Lhe pedir o que nos pode parecer muito 
difícil. Deus tem todo o poder! Por isso, devemos pedir sabendo que Deus é o nosso Pai! 

 
PEDI E DAR-SE-VOS-Á 

Lucas 11:9 
 

AS NECESSIDADES HUMANAS A SUFICIÊNCIA DIVINA 
A Nossa Necessidade A Suficiência de Deus 
As Nossas Falhas O Perdão de Deus 
A Nossa Solidão O Amor de Deus 
A Nossas Ignorância O Conhecimento de Deus 
Os Nosso Problemas A Sabedoria de Deus 
A Nossa Doença A Cura de Deus 
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Para Fazer 
 
8 Já aceitou Jesus como Salvador? Se sim, agradeça a Deus por ser o seu Pai. se não, faça esta 

oração: Deus, gostaria de te ter como Pai. Obrigado por enviares o Teu Filho para me 
salvar. Perdoa-me o mal que tenho feito e ajuda-me a fazer o bem. 

 
9 Reflicta sobre João 16:27; Mateus 6:25-26; Mateus 7:11; Lucas 11:9. Na lista anterior 

assinale com um X a sua necessidade e ore por ela. Agradeça a Deus por responder à sua 
oração. 

 
10 Escreva alguma necessidade especial que queira que o seu Pai celestial satisfaça. Ore por ela. 
 À medida que Deus responde, escreva a data da Sua resposta. 
 
             
 
DEUS TEM TODO O PODER 
     Deus é Omnipotente por ser infinito, isto é, não tem limites. Não é limitado pelo espaço – está em 
todo o lado. Não é limitado pelo tempo – sempre foi e será; por outras palavras, é eterno. Deus vê o 
futuro tão claramente como o presente, porque é infinito em conhecimento. Nada Lhe está escondido 
– nem mesmo os nossos pensamentos. 
     Deus compreende-nos muito melhor do que nós próprios e sabe o que é melhor para nós. Ao 
orarmos, pedindo que nos guie, podemos confiar na Sua infinita sabedoria, bondade e amor. Tudo 
quanto faz está bem. Podemos entregar-Lhe com alegria a nossa vida, sabendo que cuidará de nós. 
 

 
     Deus é infinito em poder – criou o Universo e dirige-o pela Sua vontade. As Leis da Natureza são 
apenas os padrões que Deus estabeleceu para este mundo; elas não O limitam. Sempre que sirvam os 
Seus propósitos, Deus pode acelerar ou retardar a sua acção. Pode até suspendê-las temporariamente, 
através de uma lei superior. O resultado é um milagre. Lemos de milagres que Jesus realizou: curou os 
doentes, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos e audição aos surdos apenas com uma palavra ou 
um toque. Os nossos problemas não são demasiado grandes para Deus! “... mas a Deus tudo é 
possível” (Mateus 19:26). 

Para Fazer 
 
11 Repita estas grandes verdades: 

Deus é bom e quer responder às minhas orações. 
Deus é omnipotente; pode ajudar-me agora. 
Deus está em todo o lado; está comigo agora. 
Deus é omnisciente; Ele fará o melhor. 
Deus é meu Pai; quer satisfazer a minha necessidade. 
Deus ama-me e eu amo-O 

 
Que pensa de Deus, ao repetir estas frases?       
 

     Sugiro-lhe que todos os dias, numa ocasião e local de sossego e meditação, repita estas verdades 
antes de orar. Faça isso até adquirir o hábito de pensar em Deus sempre que ora. 
 

   SABEDORIA 
DEUS É  CONHECIMENTO 
  EM BONDADE 
INFINITO  PODER 

AMOR


